REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE
I HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 18.30 – 21.15

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

Alan Lunde
Esben Madsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Henning Larsen
Jørgen Handberg
Steen Asferg
Henning Juhl Rasmussen
Tine Fly Sevelsted

Referent:

Tine Fly Sevelsted

Sørvad
Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Studsgård
Haderup
Herning
Snejbjerg
Herning

Den afgående formand, Alan, bød velkommen og Torben blev valgt til dirigent.
DAGSORDEN
1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Referent:

Esben Madsen
Torben Jensen
Johannes Støttrup
Tine Fly Sevelsted

2. Forretningsorden
Ingen ændringer.
3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde
Bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde:
Repræsentantskabsmøde:
Temamøde:

1. september 2015
3. november 2015
2. februar 2016
26. april 2016
medio november 2015

kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
18.00
18.00
18.30

4. Ledelsessystem.
Ifølge loven skal alle vandværker have et ledelsessystem pr. 1. juli 2015. Det er dog
bestyrelsens vurdering at langt fra alle er i mål og at der er behov for at finde ud af, hvad
Trine Jacobsen, Herning Kommune, som minimum kan godkende. Det blev derfor besluttet
at tage et møde med Trine snarest muligt for at få afklaret dette. Mødet finder sted den 28.
maj 2015 og slås sammen med et møde med Trine angående emnet i punkt 5 nedenfor.

5. Mail fra Trine Koch Jacobsen, Herning Kommune
Trine Jacobsen har henvendt sig til Herning Vandråd med hensyn til den sag hun omtalte
på repræsentantskabsmødet, om en ansøgning fra en kvægbruger, der vil lave egen boring
til dyr og drift, men bibeholde almen vandforsyning til huset. Trine vil gerne have
vandrådets hjælp og holdning til, hvordan vi bedst kan gribe sagen an.
Det er en svær sag, men helt overordnet er det bestyrelsens holdning, at en sådan
ændring ikke må komme andre forbrugere til skade, hverken i form af en eventuel
prisstigning eller ved forringelse af vandkvaliteten. Det blev besluttet at Esben, Henning,
Johannes, Jørgen og Tine tager et møde med Trine om sagen den 28. maj 2015.
For at undgå problemer med lignende sager fremover blev det foreslået, at vi bygger
beslutningen om, hvordan vi takler sådanne sager, ind i regulativet.
6. Eventuelt
Emnet for temamødet medio november 2015 bliver ”Filterteknik”. Der arbejdes på at finde
en uvildig ekspert inden for området til at komme og dele sin viden om bl.a.
filtermaterialer, procedure for ifyldning, produkter og praktisk drift af filtre.

